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O gineceu das espécies de Moraceae, a família da amora ou da figueira, chama a atenção por 
ser unilocular e uniovulado, mas com aspecto tubular no decorrer do desenvolvimento, resultado de 
pseudomonomeria. O gineceu pseudomonômero aparenta ser constituído por carpelo único, porém 
pelo menos dois carpelos participam de sua formação. Apenas um dos carpelos inicia óvulo, sendo os 
demais não iniciados, reduzidos a um traço vascular, ou não ovulados. A pseudomonomeria é uma 
condição enigmática, tipológica e, portanto, requer uma maior clarificação, seja quanto à ocorrência 
nos grupos de plantas seja quanto à compreensão das vias que a originam. Assim, o objetivo deste 
trabalho foi esclarecer as vias que originam o gineceu pseudomonômero em linhagens diferentes de 
Moraceae por meio caracterização morfológica da flor pistilada em desenvolvimento. Seis espécies de 
Moraceae foram estudadas: Brosimum gaudichaudii Trécul, Castilla elastica Sessé, Clarisia ilicifolia 
(Spreng.) Lanj. & Rossberg, Ficus citrifolia Mill., Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. e Morus nigra L. 
Botões de diferentes tamanhos e flores foram processados para exames de superfície e anatômico. 
Todas as espécies exibem gineceu pseudomonômero, confirmado pela presença de dois feixes 
vasculares dorsais no ovário. Os carpelos são iniciados como um único primórdio central que se divide, 
originando dois outros, que se alongam assimetricamente. Os próximos estádios diferem entre as 
espécies e foram resumidos em duas vias ontogenéticas: (1) contribuição total dos dois carpelos na 
formação do ovário, estilete e estigma, porém, apenas um dos carpelos inicia um óvulo em seu ovário 
uniloculado (2) contribuição parcial dos dois carpelos; o carpelo de maior comprimento participa da 
formação do ovário, estilete e estigma e inicia um óvulo, enquanto o de menor comprimento participa 
apenas da formação do ovário. A via 1 foi encontrada para a maioria das espécies, exceto Maclura 

tinctoria que exibe a via 2 de desenvolvimento. As espécies podem diferir em número e comprimento 
de estigmas; apenas Maclura tinctoria apresenta um estigma único e longo. As espécies de Moraceae 
compartilham estádios iniciais do desenvolvimento do gineceu pseudomonômero, sendo que as 
principais diferenças ocorrem nos estádios intermediários, o que altera a estrutura final do gineceu. 



 

Essas vias de desenvolvimento parecem estáveis dentro do clado urticoide e contribuem para a 

redução da estrutura floral neste grupo de rosídeas. (Fapesp) 
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